
20 
 

3. Potencial Turístico 

 

 O Guarujá foi intitulado, no passado, como a "Pérola do Atlântico", devido as suas 

belas praias e belezas naturais. Muito procurada pelos turistas na alta temporada, a cidade 

conta com praias urbanizadas e algumas selvagens, acessíveis apenas por trilhas.  

Além do litoral, Guarujá oferece construções históricas e trilhas de ecoturismo. Outra 

atração local é a pesca artesanal, que pode ser vista e praticada em diversas praias do 

Município. 

Guarujá é um dos quinze municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo 

Estado de São Paulo, por cumprir determinados requisitos definidos por Lei Estadual. Tal 

status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do 

turismo regional. Também, o Município adquire o direito de agregar junto a seu nome o título de 

estância balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal 

oficial, quanto pelas referências estaduais. 

Como já mencionado, o número expressivo de belas praias no Guarujá sempre 

despertou um enorme potencial de turismo balneário, dos moradores da região da Baixada 

Santista, da Capital do Estado, que é bastante próxima à região, de outras cidades do estado e 

do país, bem como, de estrangeiros que possuem residência no Município, ou nele desfrutam 

lazer. 

Durante a temporada de verão, a cidade, que tem uma população fixa de pouco mais 

de 305 mil habitantes, recebe mais de 1,2 milhões de turistas, que buscam lazer, diversão e 

descanso ao longo das praias do Município, que totalizam 18.400 metros de extensão. 

Devido à facilidade de locomoção e de ligação com o Planalto, o Guarujá não é um 

local que se caracteriza pela força do turismo, apenas e tão somente, na chamada “temporada 

de verão”, mas sim, ao longo de todo o ano, com ênfase particular nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro. A título de exemplo, para a temporada de verão 2008/2009 (de dezembro 

até o Carnaval de 2009), a estimativa da Secretaria de Turismo de Guarujá foi de 3.000.000 

(três milhões) de turistas
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http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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